
Planejamento Orçamentário? 
Compartilhe e alinhe tudo, 
rapidamente.

 

Fazer o planejamento financeiro pode ser muito 
trabalhoso, pois envolve várias partes interessadas 
com informações que mudam constantemente. 
Você não pode perder tempo com esse “vai e volta” 
até chegar a um acordo. Você precisa ter acesso
aos planos e atualizações de cada uma delas, em 
tempo real. Ao contar com uma comunicação mais 
ágil e consistente, usando o Cisco Webex Teams, 
você pode planejar o seu orçamento rapidamente. 

 

 

 

Compartilhe documentos. Permita que os envolvidos 
tenham acesso às políticas e aos processos e dados de 
projeção necessários para o planejamento orçamentário. 
O espaço que você vai criar terá todos os documentos 
compartilhados para consultas futuras. 
Compartilhe arquivos

Crie espaços específicos para falar sobre orçamento. 
Baixe o aplicativo Cisco Webex Teams. Crie espaços para 
suas equipes discutirem especificamente os assuntos 
relacionados a orçamento. Faça com que o orçamento 
seja prioridade para os envolvidos. 
Baixe Cisco Webex Teams | Crie uma equipe Crie espaços

 

 

 

Mantenha-se em contato com sua equipe. Quando você 
precisar obter informações sobre o orçamento, que estiverem 
com uma pessoa específica, @mencione-a para chamar a 
atenção. Mencione @todos para divulgar as atualizações 
importantes e para que todos possam visualizar o plano 
orçamentário rapidamente. 
@mencione uma pessoa | @todos para a sua equipe

 

 Planeje a sua reunião. Com um só botão, veja a agenda 
de todos os envolvidos. Defina horários para discutir as 
solicitações e metas orçamentárias. Sua última conversa e as 
prioridades compartilhadas ficam documentadas e acessíveis 
quando você faz reuniões no Cisco Webex Teams. Marque um 
horário com a equipe para discutir tópicos difíceis, ou ligue 
especificamente para algum membro da equipe, a hora que quiser. 
Agende uma reunião | Chame o seu colega de equipe 

 

-Departamento Financeiro

“Preciso reunir todas as partes 
interessadas para tomar 
decisões difíceis”.

Obtenha consenso. Todos podem dar seu parecer e 
documentar as mudanças orçamentárias requeridas, em um 
único local. Compartilhe rapidamente as revisões e os 
comentários feitos nas planilhas. Garanta a precisão dos dados. 
Mande uma mensagem

Quando chegar a hora de 
apresentar os números, conecte 
todos para garantir a precisão.
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Olá, Departamento Financeiro!
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